Proiect derulat de:

Pentru:

Mihai Moiceanu

Comunități
sănătoase în
Colinele Transilvaniei

Autori: WWF România, Asociația Mioritics
Data publicării: 29.11.2021
Elemente grafice: Worksheep Studio
Design grafic: Diana Ioana Bobeș
Editura: Print Partner
Toate drepturile rezervate. Fotografiile și textul nu pot fi reproduse sau copiate sub nicio formă și nu pot fi
distribuite fără aprobarea prealabilă a WWF România, Mioritics și Mihai Eminescu Trust.
Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021;
Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org

Mihai Moiceanu

cuprins
7

Definiția unei comunități
sănătoase

10

Profilul unei comunități
sustenabile

12

Bună guvernanță

14

O privire de ansamblu în lume și
în România

18

Despre importanța colaborării
cu autoritatea publică locală și
valorificarea vecinătății

21

Despre importanța identificării
unui scop comun puternic și
relevant pentru toți locuitorii

25

Despre importanța lucrului
împreună, a solidarității și
comunicării

28

Despre importanța pașilor mici și
siguri pentru un sat civilizat

32

Alte inițiative

36

Comunitatea sustenabilă
văzută de oamenii
din Colinele Transilvaniei

3

i

i
i
v

im

e

e

4 | Comunități sănătoase în Colinele Transilvaniei

LEGENDĂ
Cazare
Pensiuni ecoturistice

Meșteri
Apicultor Cojocar Cărămidar

i

Împletitor Cusător/
Costume
tradiționale

Pâslar

Fierar

Pielar

Restaurator
Brutar

Tâmplar Țiglar

Cărbune

Pictor

Sticlar

Olar

Decorator
pălării

Măturar

Rezervaţii

Rezervație naturală

Specii

i

Acvila
țipătoare
mică

Ciocănitoare

Lup

Amfibieni

Rădașcă
Liliac

Mreană

Urs

Obiective

m

Fermă
Ecologică

Mocănița
Puncte
Gastronomice
Locale

Tuberoze

Biserica
De Lemn Unesco

Biserică
fortificată

Biserică
Cetate
Castel Armenească

Mănăstirea
Cisterciană

Glimee

Biserica
Fraţii Grecu

Administrativ
Centru
Vizitare
Centru de
Informare

Centru de
educație
și comunitar
Muzeu

Centru Centru închiriere
Echitație
biciclete
Închiriere caiace

Această hartă este ilustrativă, dar orientativă.
Colinele Transilvaniei sunt o destinație dinamică
- de aceea, este posibil ca anumite servicii, atracții
sau obiective să sufere modificări. Pentru detalii
actualizate, folosește cu încredere
www.colinele-transilvaniei.ro
5

Sorin Onișor

La pas prin Coline...
În 2021 am luat la pas satele din Colinele Transilvaniei în căutarea unor
experiențe și inițiative de implicare a locuitorilor din această zonă în sensul
îmbunătățirii mersului lucrurilor și al vieții lor. Colinele Transilvaniei, adică
zona dintre Rupea, Făgăraș, Sibiu, Mediaș și Sighișoara este cunoscută
deja multor turiști din țară și de peste hotare tocmai pentru excepționalele
resurse culturale și naturale care există și astăzi prin echilibrul și armonia
cu care au fost dezvoltate, păstrate și ocrotite.
Armonia aceasta, care face ca peisajul unduitor ce se suprapune
peste Târnava Mare, Hârtibaciu și Cohalm să fie unic și apreciat în
toată lumea, ascunde comunități care au înțeles importanța implicării
active în viața satului și astfel în crearea unui viitor mai bun de care să
beneficieze toată lumea. Astfel am pus pe hârtie în această broșură
ideile culese din satele Colinelor despre ce înseamnă o comunitate
sănătoasă, idei care să ne fie de inspirație și de ajutor în a clădi
împreună și mai multe comunități active, vii și prospere acum și în
viitor în Colinele Transilvaniei.

Cu mult drag, echipa de proiect: Caroline, Michaela, Alex,
Florentina, Luminița, Mihaela, Bianca, Laura și Carmen
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Definiția unei

comunități sănătoase
Fie că trăiesc la oraș, la sat, în capitală sau într-un județ mai puțin
dezvoltat, se pare că oamenii, în definitiv, își doresc aceleași lucruri:
acces la apă și aer curat, o economie stabilă, un mediu sigur și sănătos
în care își pot crește copiii, o casă sau un acoperiș deasupra capului,
posibilitatea de a avea acces la cultură, la învățare și educare continuă,
sentimentul că aparțin unei comunități și că au posibilitatea să își
exprime părerea ce va fi luată în considerare de factorii de decizie, în
probleme care le afectează viața.

Dar ce înseamnă comunitate?

Gabriela Cuzepan

Cuvântul comunitate vine din greacă și
înseamnă chemare, convocare.
Comunitate = grup de oameni care
au interese, credințe, norme și/sau
posesiuni comune. O comunitate
locală împărtășește atât o cultură
comună formată din credințe și
norme cât și interese comune legate
de cultura lor sau de posesiunile lor.
Strada, parcul sau școala locală sunt
posesiunile comune ale grupului de
oameni ce formează o comunitate
locală.
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Dar o comunitate sănătoasă?
O comunitate sănătoasă este sustenabilă. Asta înseamnă că
nevoile sociale și economice ale membrilor săi sunt îndeplinite
având mereu grijă să fie menținut echilibrul cu natura. Avem grijă
de noi în timp ce avem grijă și de mediul în care trăim, pentru
că doar el ne poate asigura pe termen lung o calitate bună a
vieții, pentru comunitatea prezentă și pentru copii și nepoți.
În continuare vom folosi termenul de comunitate sustenabilă
pentru a descrie acele comunități sănătoase, în care oamenii și
autoritățile statului trăiesc și lucrează după aceste principii:
O
 comunitate este considerată sustenabilă dacă
ia în considerare și acționează în direcția rezolvării
problemelor sau nevoilor tuturor membrilor ei, nu doar
a unora în detrimentul altora.
O
 comunitate sustenabilă este locul în care oameni
cu experiențe și perspective diferite se simt apreciați,
acceptați, în siguranță și unde fiecare grup de interes
are un loc la masa deciziilor și se bucură cu toții de
prosperitatea economică a locului.
O
 comunitate sustenabilă își gestionează capitalul
uman, natural și financiar în baza unei viziuni pe
termen lung care îndeplinește și rezolvă nevoile
generației actuale în timp ce se asigură că vor exista
suficiente resurse disponibile generațiilor următoare
pentru ca acestea să existe și să se dezvolte la rândul
lor.
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Hartă realizată în cadrul proiectului Green Service Learning al Fundației Noi Orizonturi.

De ce vrem o comunitate sustenabilă?
Cu toții ne dorim să trăim într-o comunitate care se dezvoltă într-un mod sustenabil, chiar dacă nu
folosim prea des acest termen. O comunitate sustenabilă își folosește resursele pentru a îndeplini
nevoile generației actuale, dar în același timp gândindu-se la viitor, la asigurarea resurselor
necesare adecvate și pentru generațiile următoare. Se spune că ceea ce folosim acum nu este al
nostru, ci este un bun împrumutat de la copiii noștri. Într-o comunitate sustenabilă se urmărește
calitatea bună a vieții pentru toți locuitorii menținând în același timp calitatea mediului și abilitatea
naturii de a susține viața prin acțiuni simple ca reducerea cantității de deșeuri, prevenirea poluării
solului, apelor, fără a risipi mâncarea, promovând eficiența energetică și dezvoltând resursele
locale pentru revitalizarea economiei locale. Luarea deciziilor într-o comunitate sustenabilă derivă
sau se întâmplă în urma consultării, a participării oamenilor, a cetățeniei active și din comunicare
și conlucrare între membrii comunității. O comunitate sustenabilă este o comunitate vie în care
elementele umane, naturale și economice sunt interdependente și se susțin, se hrănesc unele pe
altele.
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3

Bună

guvernanță

Deși termenii sunt apropiați guvernanța este diferită de guvernare.

GUVERNAREA

GUVERNANȚA

Guvernarea definește procesul central ce
stă la baza funcționării regimurilor politice, scopul fiind reprezentat de „acțiunea
guvernelor și măsura în care guvernele
se angajează în activități cu impact asupra vieții cotidiene a cetățenilor“.

Guvernanța este o “altfel de guvernare”, o
alternativă la acțiunea politică, care este
reprezentată de redistribuirea puterii
în fiecare localitate astfel încât să se
asigure echilibrul puterilor între diverşii
participanţi, fie ei patronate, sindicate,
mediul de afaceri, organizații și asociații
sau simpli cetățeni.

Buna guvernanță locală este despre a pune în funcţiune un mod de lucru în care instituția
statului, adică primăria, ţine seama de părerile şi respectă diversitatea localnicilor, a
organizaţiilor locale existente, dar și a resurselor naturale și culturale din acea localitate.

12 | Comunități sănătoase în Colinele Transilvaniei

Guvernanță locală înseamnă
implicare și responsabilitate
pentru binele comunității!
Atât din partea autorității,
cât și din partea
cetățeanului!

EGALITATEA
ŞANSELOR

TRANSPARENŢĂ
RESPECTAREA
CELUILALT

GUVERNANȚA
PRESUPUNE:

PARTICIPARE

COMUNICARE

Vă propunem să descoperim împreună cum arată un proces de guvernanță locală în care
comunitatea locală se bucură de condiții de viață sănătoase:
1.

I dentificăm problemele din comunitatea noastră și le transmitem reprezentanților
locali alături de soluții.

2.

Participăm la dezbateri pentru a ne asigura că nu sunt ignorate.

3.

Ne implicăm în consultarea publică pentru identificarea celor mai bune soluții.

4.

 e asigurăm că resursele sunt alocate corect și că toți membrii comunității sunt
N
reprezentați atunci când soluția este pusă în practică.

5.	
Urmărim întregul proces, propunem modificări și evaluăm efectele acțiunilor
noastre.

În concluzie guvernanța locală este despre implicare și responsabilitate, care odată ce le
aplicăm împreună cu ceilalți concetățeni din localitatea în care locuim, ne dau puterea să
decidem cum vrem să trăim și să ne asigurăm că suntem respectați.
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O privire de ansamblu

în lume și în România

Dimensiunea mondială
Toți oamenii de pe planetă ar trebui să trăiască în comunități sustenabile. Statele lumii
și-au stabilit un scop comun în acest sens. ONU, Organizația Națiunilor Unite a propus 17
Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective
Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă
pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi
a injustiţiei şi protejării planetei până în 2030. Și România este țară membră a ONU; deci
acestea sunt obiectivele de dezvoltare și pentru comunitățile noastre.

La nivelul continentului european s-a dezvoltat o
rețea a comunităților sustenabile și a satelor ecologice
numită GEN Europe. Această inițiativă își dorește crearea
unei Europe în care comunitățile sunt active, se pot adapta
schimbărilor ce vin, au un mod de viață durabil, în care
valorile și stilurile de viață ale comunităților locale sunt
adoptate pe scară largă, la nivel european. Până în prezent
au o comunitate de peste 100 de sate din peste 26 de țări
europene, cu 18 rețele naționale.
Detalii: www.gen-europe.org
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Dimensiunea națională
Am survolat și inițiativele sau poveștile comunităților
active din România. Și ne-am decis să vă povestim în
detaliu despre Ciugud. Poate ca este un caz foarte bine
cunoscut, mediatizat, dar putem confirma că este un
exemplu de cum se poate dezvolta o comunitate în mod
armonios, despre cum oamenii pot fi parte activă și mai
ales este un model de bună guvernare și guvernanță,
deopotrivă.
Așezată în Podișul Transilvaniei, pe culoarul Alba
Iulia – Turda – Cluj, Comuna Ciugud este locul în care
tradiția se îmbină armonios cu modernismul. Ca unitate
administrativ-teritorială Ciugud este o comună de gradul
III, cu o populație calculată la ultimul recensământ ca fiind
de 3048 de locuitori și are în componență 6 sate.
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Dimensiunea locală

Legendă
Inițiativă cu Rădăcini bune - Good roots
Inițiativă Înfloritoare - Blossoming
Inițiativă Roditoare - Bearing fruit

Pe parcursul verii anului 2021 am adunat povești din comunitățile locale ale Colinelor
Transilvaniei, învățături practice despre cum putem face bine în satele noastre din Coline. Unele
dintre inițiative sunt la început de drum - noi le-am numit inițiative cu Rădăcini bune - Good roots.
Acestea sunt la început de călătorie, par promițătoare, dar au nevoie de mai multă claritate și
un ghid -partener de călătorie- care să le sprijine, să găsească resurse și să atragă sprijinul altor
persoane (cu galben pe hartă). Pe altele le-am adunat în categoria inițiativelor Înfloritoare Blossoming. Sunt inițiativele care par promițătoare, deși nu au atins încă tot ce și-au planificat.
Cooperarea și învățarea din alte exemple sunt necesare pentru a culege toate roadele (cu roz
pe hartă). Cele mai mature inițiative sunt cele Roditoare - Bearing fruit, care au oferit rezultate
concrete și de la care culegem deja roadele, ele putând fi luate drept exemplu și adaptate în alte
comunități (cu verde pe hartă).
Iată 4 inițiative Înfloritoare și Roditoare, toate din Colinele Transilvaniei. Fiecare dintre ele
contribuie la îmbunătățirea vieții în comunitate și la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
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© Worksheep Studio

Despre importanța colaborării cu
autoritatea publică locală și
valorificarea vecinătății

Denumirea inițiativei: Vecinătatea Femeilor din Saschiz
Localizarea: Comuna Saschiz (satele Saschiz, Mihai Viteazu şi Cloasterf), Județul
Mureș, număr de locuitori: 1965 persoane
Forma de organizare: Organizație non-guvernamentală de tip Asociație
Data înființării: 2015, cu o perioadă de pregătire de 3 ani
De ce s-a născut inițiativa?
Pentru crearea unui trai mai bun pentru localnici și închegarea comunității de la nivel
local. Cum? Prin aducerea în actualitate a vecinătății, ca formă de organizare comunitară a sașilor, care astfel se ajutau reciproc.
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DESCRIEREA INIȚIATIVEI
a)

b)

s copul: promovarea şi susţinerea
drepturilor şi intereselor comune
ale femeilor şi familiilor din mediul
rural pe plan local și microregional.
Asociația vizează prin activitățile
desfășurate:
dezvoltarea locală,
creșterea bunăstării familiilor, cu
accent pe partea de gastronomie.
r ezultate: evenimente care pun
în
valoare
multiculturalitatea
zonei, prin care tradițiile locale,
săsești și românești deopotrivă,
sunt perpetuate și sunt promovați
producătorii
locali:
Sărbătoarea
Rabarbărului, ajunsă la a 7-a ediție,
atrage până la 1000 de turiști,
Săptămâna Haferland - este un
festival menit să promoveze cultura
și tradițiile săsești, Sărbătoarea
Recoltei,
spectacole
de
teatru
pentru copii organizate de 1 Iunie,
evenimente realizate în cadrul zilei
internaționale a cititului, campanii de
sterilizare pentru câini și pisici, târgul
de sănătate pentru comunitate în
colaborare cu medicii de familie, cât
și implicarea activă în campanii de
informare și conștientizare pe diverse
subiecte. De asemenea, Vecinătatea
Femeilor a devenit principalul furnizor
de catering al primăriei, atunci când
se organizează evenimente. Există
o cooperare strânsă cu actorii locali:
autoritate publică și producători prin
portalul: Bucate din vecinătate.

Cum a fost primită inițiativa de către
comunitate?
Înființată inițial de 23 de femei, acum
asociația adună peste 30 de membri.
Există susținere pentru această inițiativă
atât din partea primăriei cât și a
localnicilor astfel încât s-a constituit un
nucleu de oameni care a transmis mesajul
către întreaga comunitate. Inițiativa a fost
și este deschisă către toți localnicii.
Care sunt beneficiile pentru
comunitatea locală?
- p
 romovarea zonei care va atrage la
rândul ei turiști și duce la dezvoltarea
economică;
- a
 dună comunitatea în jurul unui
obiectiv, crează unitate și incluziune;
- p
 roducătorii locali devin mai puternici,
beneficiind de promovare;
- artiștii meșteșugari sunt susținuți.
Cum este văzută inițiativa în viitor?
În creștere fiindcă localnicii pot dezvolta
inițiative proprii, integrate sub umbrela
Vecinătății într-un concept mai amplu și
larg de care să beneficieze atât autoritatea
locală cât și locuitorii.
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La ce obiectiv de dezvoltare durabilă corespunde inițiativa?
Obiectivul 5 Egalitate de gen - Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor
femeilor şi a fetelor.

Cum poate fi replicată cu succes inițiativa și în altă localitate?
1. Inițiativele trebuie să vină direct din comunitate, ele sunt de fapt ideile localnicilor, nu
există modele, iar acest lucru asigură succesul acestora.
2. Procesul să fie colaborativ: totul se discută și se analizează.
Unde poți urmări inițiativa?
/Vecinatatea-Femeilor-din-Saschiz-1925774544315011/
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Jeno Major

Despre importanța identificării
unui scop comun puternic și
relevant pentru toți locuitorii

Denumirea inițiativei: Asociația agricolă Agro - Eco Viscri - Weisskirch
Localizarea: Sat Viscri, Comuna Bunești, Județul Brașov, număr de locuitori: 422
persoane
Forma de organizare: Organizație non-guvernamentală de tip Asociație
Data înființării: 2015, cu o perioadă de pregătire de 2 ani
De ce s-a născut inițiativa?
Existau mai multe provocări care îi împiedicau pe fermieri să practice agricultura și
să crească efectivele de animale în felul în care o făcuseră deja de zeci de ani. Principala cauză: comunitatea a pierdut accesul la ceea ce a fost anterior o pășune folosită
și administrată în comun.
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DESCRIEREA INIȚIATIVEI
a)

b)

s copul: sprijinirea fermierilor și țăranilor pentru continuarea activității
lor, inclusiv creșterea animalelor.
Asociația a contribuit la asigurarea
accesului la pășuni, în funcție de numărul total de animale deținute în
cadrul asociației – astfel persoanele
care dețineau puține animale nu mai
erau excluse.
 rezultate: accesul asigurat la resursele naturale, în mod echitabil pentru toți locuitorii; schimbarea modului de dare în concesiune a pășunii
comunale; schimbarea tendinței fermierilor de a renunța la ocupația de
bază: creșterea animalelor; împiedicarea abandonului utilizării terenurilor; crearea unui sistem democratic
de luare a deciziilor cu implicarea
tuturor membrilor, indiferent de capitalul deținut.

22 | Comunități sănătoase în Colinele Transilvaniei

Cum a fost primită inițiativa de către
comunitate?
Inițial au fost 56 de membri, iar în prezent
sunt 47 de familii de fermieri reprezentate
în Asociație care au înțeles că numai dacă
sunt vocali și implicați pot face față provocărilor. A existat o dorință de colaborare
puternică, localnicii intrând în Asociație
mânați de rezolvarea unei probleme care
îi viza pe toți.
Care sunt beneficiile pentru comunitatea locală?
- acces egal la resurse;
- d
 ezvoltarea unei infrastructuri de colectare a produselor brute (centru de
colectare lapte);
- întărirea și crearea unor parteneriate
cu mediul de afaceri, ceea ce se traduce
prin mai multă stabilitate economică;
- integrarea membrilor din diferite grupuri sociale ale satului, inclusiv persoane de diferite vârste, etnii, genuri și tipuri de fermieri.

Jeno Major

Cum este văzută inițiativa în viitor?
Membrii se înțeleg și se respectă și se bucură împreună de beneficiile economice care vin
odată cu asocierea. Resursele naturale sunt utilizate în limita capacității de suport, adică în
scopul regenerării, nu epuizării.
La ce obiectiv de dezvoltare durabilă corespunde inițiativa?
Obiectivul 12: Consum şi producţie responsabile - Asigurarea unor tipare de consum şi
producţie durabile.
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Cum poate fi replicată cu succes inițiativa și în altă localitate?
1. Oamenii trebuie să își dorească să facă ceva, inițiativele trebuie să vină de la ei și să
reacționeze când drepturile și normele tradiționale sunt încălcate.
2. Într-o asociație procesul de luare a deciziilor trebuie șă fie democratic și transparent.

Andrei Morar

Unde poți urmări inițiativa?
Acestă inițiativă nu are pagină web, dar dacă dorești mai multe informații despre activitatea acestor oameni implicați și gospodari ne poți contacta pe adresa de mail:
colineletransilvaniei@gmail.com
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© Worksheep Studio

Despre importanța lucrului
împreună, a solidarității și
comunicării

Denumirea initiaivei: Parlamentul informal de la Viscri
Localizarea: Sat Viscri, Comuna Bunești, Județul Brașov, număr de locuitori: 422
persoane
Forma de organizare: organizare informală, adică fără un statut juridic
Data înființării: 2016
De ce s-a născut inițiativa?
Pe de-o parte din lipsa unui dialog între localnici și autoritatea locală, iar pe de alta
din necesitatea de a îmbunătăți relația dintre membrii comunității (cei nou mutați în
sat și vechii locuitori).
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Csiszar Barna

DESCRIEREA INIȚIATIVEI:
a)

b)

s copul: realizarea unui consiliu informal - Consiliul Satului - format
din 22 de membri aleși ai comunității, reprezentanți ai tuturor grupurilor de interese existente în Viscri:
asociația femeilor, cea agricolă, a
meșterilor, a proprietarilor de cai și
căruțe, a proprietarilor de pensiuni,
furnizori de servicii turistice, pompieri, tineri, pensionari și reprezentanți religioși care să discute problemele satului, să agreeze soluții și
să înainteze autorității locale poziția
lor referitoare la propunerile care
vin din acea direcție.
r ezultate: creșterea nivelului de solidaritate și cooperare între membrii
comunității, încurajarea comunicării
între membrii comunității (vechii și
noii localnici), o mai bună
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și puternică poziționare în raport cu primăria, creșterea implicării firmelor locale (finanțare directă) în rezolvarea unor
probleme existente, organizarea unor
evenimente pentru creșterea coeziunii
în comunitate, menținerea spiritului comunitar, dezvoltarea socio-economică,
soluționarea prin forțe proprii a unor probleme: amenajarea unei parcări publice
și crearea unei poteci tematice pentru cei
care doresc să viziteze satul.
Cum a fost primită inițiativa de către
comunitate?
Încrederea în persoana care a venit cu
propunerea a contat foarte mult, iar comunitatea a îmbrățișat ideea. Rezultatul
este că astăzi există o reprezentare puternică a tuturor grupurilor de interes din
Viscri în Consiliu și este vizibilă implicarea
localnicilor în deciziile luate în întrunirile
acestuia.

Care sunt beneficiile pentru comunitatea locală?
localnicii au ajuns să se cunoască
mai bine, să coopereze și astfel
să protejeze valorile culturale și
naturale ale satului, valori care l-au
făcut celebru în toată Europa;
r evitalizarea îndeletnicirilor tradiționale care au dus la dezvoltarea
unor mici afaceri diverse, deci creșterea venitului;
 toți locuitorii, indiferent de grupul
social de care aparțin, au un
punct de vedere care este luat în
considerare.
Cum este văzută inițiativa în viitor?
Dialogul dintre comunitate și autoritatea
locală să fie atât de bun, încât Consiliul să
nu mai aibă acest rol de portavoce a comunității, ci autoritatea/primăria să vină
prima către oameni atunci când are un
proiect sau o idee de dezvoltare.
La ce obiectiv de dezvoltare durabilă
corespunde inițiativa?

Obiectivul 11: Oraşe şi comunităţi durabile
– Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor
umane pentru ca ele să fie deschise
tuturor, sigure, reziliente şi durabile.

Cum poate fi replicată cu succes inițiativa și în altă localitate?
Cel mai important este ca oamenii
să discute între ei des și pe subiecte
relevante, fie față în față, fie online.
WhatsApp este soluția cea mai facilă
găsită în Viscri pentru a menține spiritul
civic și colaborativ viu.
Unde poți urmări inițiativa?
Nu există o pagină web a acestei inițiative,
dar dacă vrei să afli informații și noutăți
despre Parlamentul Informal de la Viscri
poți căuta din când în când pe internet
pentru că veștile bune circulă repede.
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Despre importanța
pașilor mici și siguri
pentru un sat civilizat

Denumirea inițiativei: Viitor pentru Cincșor
Localizarea: Satul Cincșor, Comuna Voila, Județul Brașov, număr de locuitori: 589
persoane
Forma de organizare: Organizație non-guvernamentală – pentru organizarea evenimentelor culturale și adunărilor informale, utilizând voluntariatul pentru unele
dintre acțiuni
Data înființării: 2008
De ce s-a născut inițiativa?
A fost o dublă motivație: pe de-o parte lipsa unor soluții eficiente din partea autorității locale la problemele satului și pe de alta dezrădăcinarea locuitorilor față de
cultura și istoria locală.

a)

b)

s copul: promovarea pe plan regional, național și internațional a bisericii fortificate din Cincșor (Kleinschenk) și îmbunătățirea condițiilor
de trai în sat.
r ezultate: s-au derulat evenimente culturale (arte vizuale, filozofie,
muzică) și gastronomice care au
atras turiști, aducerea istoriei sașilor în conștiința comunității actuale
din Cincșor, crearea unui grup de
localnici care sunt implicați în relația cu autoritățile și susțin rezolvarea unor probleme locale identificate în întâlnirile lor regulate.
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Csiszar Barna

DESCRIEREA INIȚIATIVEI

Cum a fost primită inițiativa de către comunitate?
În general comunitatea a fost reținută la proiectele care au venit din sfera culturală sau a
menținerii patrimoniului cultural. Dar atunci
când s-au identificat probleme care le afectau viața în proporție mai mare, au fost mai
deschiși să se implice, să participe la întâlniri
și să semneze pentru demersurile inițiate.
Care sunt beneficiile pentru comunitatea
locală?
r eînvie comunitatea din punct de vedere al istoriei și culturii locale și transmite un sens de mândrie;
d
 epășirea individualismului și dezvoltarea sau redescoperirea avantajelor
cooperării, redescoperirea comunității, de fapt;
a
 duce schimbarea mult dorită pentru
că oamenii înțeleg valorile locale mai
bine și le pot utiliza în vederea dezvoltării sociale și economice durabile.

tului. Lucrând împreună, nu unul împotriva
celuilalt, pentru a deveni mai puternici, mai
rezistenți.
La ce obiectiv de dezvoltare durabilă corespunde inițiativa?
Obiectivul 9 - Construirea unor infrastructuri
rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.

Cum poate fi replicată cu succes inițiativa
și în altă localitate?
Trebuie să fie identificate punctele tari ale
satului și scoase la iveală. Doar cu răbdare se
vor vedea rezultatele. Planificarea pe termen
lung este foarte importantă pentru a ajunge
la un ideal de comunitate - la o comunitatea
vie.
Unde poți urmări inițiativa?
/viitorpentrucincsor

Cum este văzută inițiativa în viitor?
Mai mulți localnici care să se implice, care să
devină vocali în relația cu autoritatea publică
și care să valorifice potențialul cultural al sa-
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Sorin Onișor
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Sorin Onișor

Sorin Onișor

Daniel Secărescu

Printre alte inițiative, care au fost analizate și
care au Rădăcini bune menționăm:
 SOCIAȚIA PRIETENII MOCĂNIȚEI, care au restaurant o linie de cale ferată îngustă
A
(Sibiu-Agnita-Sighișoara), clasificată ca monument istoric pentru a aduce mai aproape de turiști valorile naturale remarcabile din valea Hârtibaciului. Astfel este susținută dezvoltarea și diversificarea activităților economice/antreprenoriale din satele
străbătute de Mocăniță.
Detalii:
www.sibiuagnitarailway.com
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MET
MET

MET

DESCOPERĂ ARCHITA,este o altă idee cu rădăcini bune care s-a născut din dorința
de a insufla spiritul civic în sat, adică oamenii locului să se implice în viața satului și
să comunice mai mult cu instituțiile publice locale. Un alt scop este de a pune Archita
pe harta turiștilor pentru că are multe comori care așteaptă să fie descoperite, contribuind la dezvoltarea sănătoasă a societății locale.
Detalii:
/descoperaarchita
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Colinele Transilvaniei

UAT HOGHILAG, ne arată ce pas uriaș este atunci când autoritatea publică înțelege
nevoia dezvoltării locale din perspectiva dezvoltării durabile, adică atingerea acelui
echilibru între dezvoltare economică, mediu social stabil și natură sănătoasă. Având
ca și consultant cea mai renumită primărie din România, Ciugud, la Hoghilag se dezvoltă un proiect de viitor care înflorește, o inițiativă publică, de această dată. În câțiva
ani această comună s-a transformat dintr-un loc aproape uitat de lume în Tărâmul
Tuberozelor, o comună pusă pe harta Europei datorită unicității care a fost explorată și valorificată. S-a investit în renovarea și dezvoltarea infrastructurii construite,
a educației, a turismului, în susținerea producătorilor locali. Un alt punct important
este deschiderea administrației locale către locuitori și investitorii din zonă.
Detalii: www.hoghilag.ro
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Florentina Florescu

Daniel Secarescu

Comunitatea sustenabilă
văzută de oamenii
din Colinele Transilvaniei
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Dovadă că nu există un model general valabil reiese și din exemplele de caz studiate. Ce
este sigur este că o comunitate sustenabilă are totuși câteva elemente comune, pe care
le-au surprins și locuitorii din Colinele Transilvaniei. Ei definesc comunitatea sustenabilă
ca o comunitate vie în care:

Rolul administrației publice este
acela de a crea cadrul unei dezvoltări armonioase, de a îndeplini prin
proiecte de investiții condițiile minime necesare unui trai în condiții decente (rețea de alimentare cu apă,
rețea de canalizare, managementul eficient al deșeurilor, sistem de
iluminat inteligent, infrastructură
rutieră adecvată inclusiv persoanelor cu dizabilități etc.), de a ghida
comunitatea spre o conviețuire
sănătoasă și de a elabora strategiile
de dezvoltare în relație cu dorința și
nevoile locuitorilor.

Autoritățile publice sunt competente și sunt deschise pentru stabilirea unor parteneriate stabile
cu mediul privat pentru atragerea de investiții financiare și crearea locurilor de muncă.

Educația, pilon de bază al societății,
este prioritară atât pentru investiții
în infrastructura de educație (creșe,
grădinițe, școli, centre multiculturale și sportive) cât și pentru educația
copiilor cât și a adulților și a funcționarilor publici.

Natura este parte din comunitate și trebuie îngrijită astfel încât
să se bucure și copiii noștri de
ea, în viitor.

Ingredientul secret este dorința de
a face, dorința de a fi cetățeni în
adevăratul sens al cuvântului.

Dezvoltarea economică se face
prin valorificarea sustenabilă a
resurselor existente și stimularea economiei locale prin diverse
inițiative care sprijină potențialul
local și diversitatea activităților
economice.

Oamenii contează și vor să fie activi. Cei care fac ca o comunitate
să fie vie sunt totuși oamenii care
colaborează, comunică deschis,
se respectă, sunt uniți, se ajută reciproc și se completează.

Inițiativele sunt cu siguranță mai multe și dorim să le cunoaștem pe toate, așa că vă
invităm să ne scrieți și să ne povestiți despre ele aici: colineletransilvaniei@gmail.com
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Mulțumiri
Informațiile colectate și lecțiile învățate împreună sunt datorate unui număr
generos de prieteni, colaboratori, parteneri și asociați.
Echipa proiectului ar dori să își exprime recunoștința față de:
Vecinătatea femeilor din Saschiz - prin reprezentant Florentina Călugăr
Asociația Agro Eco Viscri-Weisskirch - prin reprezentant Daniel Tabarcea
Parlamentul Informal din Viscri - prin reprezentant Cristian Radu
Asociația Descoperă Archita - prin reprezentant Cătălina Moldovan
Asociația Contrafort Pro Kleinschenk/Cincșor și Inițiativa civică Viitor pentru
Cincșor - prin reprezentant Carmen Schuster
Asociația Prietenii Mocăniței - prin reprezentant Mihai Blotor
Primăria Comunei Hoghilag - prin reprezentant Nicolae Lazăr
Primăria Comunei Ciugud - prin reprezentant Dan Lungu
care ne-au sprijinit cu informațiile necesare elaborării acestei broșuri.
Toți cetățenii activi din Colinele Transilvaniei care contribuie la dezvoltarea
armonioasă a acestei zone.
Partenerii din unitatea de management a destinației ecoturistice Colinele
Transilvaniei, pentru proiectele pe care le susțin în vederea dezvoltării
durabile a zonei:
Fundația Mihai Eminescu Trust
Fundația ADEPT Transilvania
Fundația Biserici Fortificate
Asociația Monumentum
Asociația Județeană de Turism Sibiu
Asociația Mioritics
Grupul de acțiune locală Asociația Transilvană Brașov Nord
Grupul de acțiune locală Dealurile Târnavelor
Grupul de acțiune locală Microregiunea Hârtibaciu
Grupul de acțiune locală Podișul Mediașului
Asociația WWF România
Toate celelalte organizații și inițiative care nu sunt membre în Unitatea de
Management a Destinației de ecoturism, dar care fac o treabă grozavă în
ridicarea nivelului de trai al oamenilor Colinelor.

Toate drepturile rezervate. Fotografiile și textul nu pot fi reproduse sau copiate sub nicio formă și nu pot fi
distribuite fără aprobarea prealabilă a WWF România, Mioritics și Mihai Eminescu Trust.
Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein
și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția
oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021;
Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org
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Proiectul„Colinele Transilvaniei - Model de parteneriat activ pentru o dezvoltare durabilă” (PACT 2020)
continuă parteneriatul strategic pentru susținerea dezvoltării durabile a Eco-Destinației Colinele
Transilvaniei și este derulat de Asociația WWF România, în parteneriat cu Asociația Mioritics și Fundația
Mihai Eminescu Trust cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a transfera către
comunitățile locale din Colinele Transilvaniei cunoștințe și experiență despre sisteme de bună
guvernanță, prin intermediul creării unei rețele de mentori și de lideri comunitari care va răspunde în
timp real nevoilor identificate local.
Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în
mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021;
Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org

Pagina proiectului PACT2020: www.colinele-transilvaniei.ro/pact2020
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